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Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!
Dél-Franciaországban találjuk magunkat egy olyan csoporttal, akik eme területet kívánják bejárni és minden olyan dolgot
megérezni itt, amit csak lehetséges. Még jelzések is vannak az utakon, hogy "Üdvözöljük a Katharok földjén!" Van egy
olyan nézet, hogy ez a terület különleges. Különlegesnek tartják azok is, akik itt élnek. Más helyektől különböző vidéknek,
még a saját országukon belül is. Erről kívánok beszélni, különösképpen azoknak, akik most velem összegyűltek itt.
Hisztek a lélekben? Ha így van, akkor mi az? Ha hisztek abban, hogy van lelketek: akkor az elkülönül a biológiától, vagy
pedig része annak? Az egyetemes válasz az, hogy ennek egy része Istenhez tartozik. Isten olyan, akire a minden dolgot
megteremtő Forrásként tekintetek. Nos tehát, mindegyikőtök azon képességgel felvértezve érkezett, hogy meglásson
vagy megérezzen 4D-n túli dolgokat. Hadd összegezzem ezt másképpen! Mindannak ellenére, amit gondoltok, ebben a
teremben minden egyes embernek megvan a képessége arra, hogy megérezze az elvárásán túli dolgokat.
Olyan sok helyre vittünk el benneteket ezen a bolygón, ám néhányról beszéltünk alaposabban is nektek. Vannak olyan
különleges helyek, ahová elmennek az emberek, és megéreznek dolgokat. Néha összekapcsolódnak azzal, ami ott történt
meg régebben. Közvetítettünk Fatimában. Eltűnődtetek valaha azon, hogy miért is történtek meg a csodák éppen ott?
Talán olyan különleges energia volt ott jelen, ami lehetővé tette egy kislánynak, hogy olyan dolgokat lásson meg,
amelyeket addig senki más nem látott, és aztán pedig összegyűjtötte a körülötte lévőket, akik szintén láthatták azt? Néha
a helyek a földrajzzal, a geológiával vannak összefüggésben. Talán nem tudjátok, de ebben az országban Lourdes egy
híres gyógyító hely, ám még sincs semmi köze egyetlen emberhez sem. A vízhez van köze, ahhoz, ami a földből tör elő.
Ez egy különleges környék. Egy rendkívüli területen vagytok. Olyan vidéknek nevezem, ahol olyan dolgok történnek meg,
amik általában nem szoktak megtörténni - a lélek kapcsolódása miatt. Miért is lennének itt a katharok, és miért üldözték
el őket innen? Miért szeretnének visszatérni ezen területre? Úgy gondoljátok, hogy egyszerűen csak azért, mert ez volt az
otthonuk? Ez olyan otthon volt, ahol borzasztó dolgok történtek. Miért térnének hát vissza? Mégis megtették. Miért
mondta azt az utolsó kathar, amit? Miért mutatott a földre, azt mondván, hogy: "Vissza fogok térni!"? Mármint ide. Néha
kedveseim, a föld ezoterikája olyan különleges, hogy megengedi az emberi lélek számára, hogy belásson a dimenziók
repedéseibe.
Néhányan közületek jártak velünk Írországban is. Láttuk, hogy a tündérek és manók mindennaposak, és azzal, hogy ott
vannak, még a kormányzat is egyetért. Ez egy olyan vidék, ahol a bolygó hálói oly módon fedik át egymást, amely látni
engedi a dimenzionalitás repedéseit. De ez nem csupán meglátás, nem csak egy nézet - ez a szívről szól. Vannak
olyanok, akik elmennek bizonyos helyekre, ahol egyáltalán nem történt semmi sem, és mégis térdre rogynak, ünnepelve
azt, ahol épp vannak. Ez nem egy próféta, vagy egy pápa miatt van, hanem mert magát a földet érzik. Azt, ami átáramlik
rajtuk, a lelkükön - és megérzik a Teremtőt.
Érdekesnek fogjátok találni azt, hogy a Földön élt legszentebb mestereitek közül néhányan olyan területeket kerestek fel,
mint ez is. Ott jártak-keltek, tudván azt, hogy az érzések táplálják a körülöttük lévő embereket. A nyilvánvaló
intellektualizmust képviselték azokban a napokban, értelmiségieknek nevezték őket, de ez a megnevezés nem igazán
helytálló. Habár tudtak írni és olvasni, az intellektualitásuk abból állt, hogy a belső Teremtőt vizsgálták. Ez mindig
egyetlen következtetésre juttatta őket. Mégpedig, hogy minél közelebb vagyok a földhöz, annál közelebb vagyok Istenhez
- próféta, szimbólum, vagy akár egy elrendelt vezető nélkül is. A katharok közel álltak a földhöz, hittek az egységben.
Kedveseim, láttuk már ezt azelőtt. Ez nagyra becsült dolog az emberek között, és nem könnyű megérteni azt, - ahogy a
történelem meg is mutatja - hogy üldözték, majd megsemmisítették őket. Ám a bolygó váltása a napéjegyenlőségek
precessziójában elkezd megteremteni valami mást. A szabad gondolkodás ünnepelt, nem pedig üldözött dolog lesz. Akár
úgy is gondolhattok a katharokra, mint előfutárokra, vagy azokra, akik bevezették a váltást.
Ezen a területen, közületek minden egyes itt ülőnek megvan a képessége arra, hogy megérezzen valamit. Lehet, hogy
néhányan azt mondjátok: "Nos, ez nem én vagyok." Azt is mondhatjátok: "Miért nem érzek meg általában dolgokat?"
Mondok én nektek valamit. Ez azért van, mert nem is akarjátok. A felszerelés, amivel rendelkeztek - az a lélek, ami
mindenki másban is ott van. Ez teszi lehetővé számotokra, hogy érezzétek a földet. Nem a történelem tragédiáját, nem a
szenvedés szomorúságát, hanem az itt jelenlévő kinyilatkoztatás gyönyörűségét. Ezen okból hoztunk el benneteket eme
területre.

www.kryon.hu

1/2 oldal

Arra buzdítom a körúton résztvevőket, hogy tegyék félre az elvárásaikat - a dolgokat, amiket talán otthonról hoztatok
magatokkal, vagy azon elképzeléseket, amikről azt gondoljátok, hogy itt előfordulhatnak! Legyetek a szeretet és az
együttérzés egy tiszta lapja, így tényleg megérezhetitek a földet, a területet, a tájat! Azért mondom ezt, mert ez örökre
megváltoztathat benneteket. Ha egyszer egy bizonyos módon összekapcsolódtatok ezekkel a különleges területekkel,
sohasem fogjátok elfelejteni azt. Ez teszi lehetővé számotokra, hogy olyan területekkel kapcsolódjatok össze, amelyekről
sohasem gondoltátok volna, hogy lehetséges. Az egy csodálatos dolog kedveseim, amikor azon elmélkedtek, hogy a Föld
egyik különleges területén vagytok, ahol a dimenzionalitás nem az, aminek gondoljátok.
A spirituális növekedés és az intuíció el fog jönni a számotokra. A testetekben rendelkeztek valamivel, amit
Veleszületettnek neveznek. Ez a spirituális lelketek egy olyan értelmes, intelligens része, ami együttműködik a
biológiátokkal, és ami azt mondja nektek: "Nem érzed? Nem érzed?" Habár azt gondolhatjátok, hogy ez itt, ebben a
várban összpontosul, ahol most vagyunk - de ez nem így van. Ez a teljes régió területén van, mert ez a katharok földje.
És ez így van.

Kryon
Átíró - Szanyi Zsolt
Fordító - Konrád Bálint
Lektor - Barczi Bernadett
Stilisztika - Daka Sanya

www.kryon.hu

2/2 oldal

